
Styrelsemöte 2021-03-17

Närvarande via Skype: Stig Petersson, Anders Olofsson, Martin Sjöblom, Mats Engdahl och Fredrik Henry 
Frånvarande: Per Jarenfors

1. Möte öppnas.
2. Dagordningen godkänds.
3. Konstituerande av styrelsen.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Stig Petersson

Kassör: Anders Olofsson

Sekreterare: Martin Sjöblom

Ledamöter: Mats Engdahl
Fredrik Henry
Per Jarenfors

Till firmatecknare var för sig utsågs Stig Petersson 19471114-5013 och Anders Olofsson 19711212-4818.

4. Utse ansvarig person för mätaravläsning gällande vatten, el och fjärrvärme.

Anders Olofsson tar denna uppgift.
 

5. Ansvarsområden inom styrelsen:

Anders Olofsson:  Avläsning av vatten, el, och fjärrvärme samt att se till undercentralen.
Mats Engdahl samt Fredrik Henry: Tillsyn av soprum samt yttre underhåll.
Per Jarenfors:    Tillsyn av yttre belysning. 

6. Kontroll av adresslista:

Stig gick igenom så att allas uppgifter var korrekta.



7. Övriga frågor:

IP-Only, enkät? 
Stig uppfattade att det blev lite hastigt behandlat då det var kallt och att alla inte var närvarande
på mötet. Styrelsen anser att frågan behandlats på rätt sätt under årsmötet.
 

8. Städdag:

Datum för städdag: 17-04-21 Samling vid förrådet, nedre garaget.

Stig och Martin ser till att medlemmarna i samfälligheten får information om när städdagen är.

Förrådet vid nedre garagen behöver röjas. 

Under rådande omständigheter så beslutade styrelsen att INTE bjuda på den obligatoriska, korv med bröd
då detta bryter mot folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte samlas mer än 8st personer i 
grupp.

Martin löser hyra av släpvagn.    

9. Ev. tillkommande punkter:

Städning av sopkärlen:
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att se över städningen av sopkärlen. Mats tar på sig att kolla upp vad 
det skulle kosta att leja bort städningen av dessa sopkärl.  

Ny anslagstavla:
Mats har fått i uppdrag att ta reda på vad en ny anslagstavla kostar att köpa in.

Ordförande (Stig) hälsar nya medlemmar i samfällighetsföreningen välkomna och informerar om vilka 
rättigheter och skyldigheter detta boende medför. Närmast aktuellt med byte av ägare till fastigheten 
170. 

10. Nästa möte blir den 14-04-21 kl 19,00 via Skype.

11. Möte avslutas.

Vid protokoll Justerare

Martin Sjöblom Stig Petersson 


